ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 38 став 1 точка 5 од Статутот на Охридска Банка АД Скопје,
Собранието на банката на седницата одржана на 26.04.2021 година, донесе:

ОДЛУКА
за употреба и распредување на остварената добивка
на Охридска Банка АД Скопје, со Годишна сметка за 2020 година

Член 1
Нето-добивката остварена по Годишната сметка на Охридска банка АД Скопје за 2020
година во износ од 65.198.867 денари се распоредува за:
1. Резервен фонд
2. Задржана нераспределена добивка

31.535.000 денари
33.663.867 денари

Член 2
Износот на нето-добивката од 33.663.867 денари што се распоредува во задржана
нераспределена добивка нема да биде расположив за исплата на дивиденда и нема да
биде оптоварен со какви било идни обврски.
Член 3
Образложението кон оваа Одлука е составен дел на оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СО бр. ___________
26.04.2021 година
Скопје

СОБРАНИЕ НА
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Претседавач,
__________________

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
кон Oдлуката за употреба и распредување на остварената добивка
на Охридска Банка АД, со Годишната сметка за 2020 година

Врз основа на член 86 од Законот за банките, член 483 од Законот за трговските
друштва и член 38 став 1 точка 5 од Статутот на Банката, Охридска Банка АД Скопје на
своето годишно Собрание одлучува за употреба и распоредување на остварената
добивка.
Во 2020 година Банката оствари нето-добивка во износ од 65.198.867 денари, која
се распределува на следниот начин: дел за резервен фонд и дел како задржана добивка
за инвестициски вложувања – реинвестирана добивка. Обврската во членот 485 од ЗТД
предвидува издвојување 5% од нето-добивката остварена според Годишната сметка за
задолжителни општи резерви сè до исполнување на законскиот цензус од една
десетина од основната главнина. За таа цел се предлага да се распредели износот од
31.535.000 денари во општиот резервен фонд на Банката, со што нејзините вкупни
резерви ќе изнесуваат 168.367.750 денари.
Делот од нето-добивката во износ од 33.663.867 денари останува како задржана
нераспределена добивка која не е оптоварена со какви било идни обврски и истата не
е расположива за исплата на дивиденда на акционерите на банката во иднина.
Имајќи го предвид изнесеното се предлага Одлуката да биде усвоена во текст како
што е предложена.
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